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Handlingsplan 2015 

 

Et samarbeid mellom kommuner, 
fylkesmannen og fylkeskommunen 
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Samarbeidsmodell 

 

 Klimarådet  – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for 

Fylkesmannen.  

 En klimakontakt utnevnes i hver kommune.  

 Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte 

kommune/region. Styringsgruppen beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. 

vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de 

har sektoransvar. 

 Det er ansatt en prosjektleder/koordinator som organiserer arbeidet. Partene har 

forpliktet seg gjennom økonomiske midler og kompetanse.  

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold 
 

De forskjellige Klimaplanene har et perspektiv fram til 2020 og noen enda lenger. Klima 

Østfold har det samme perspektivet. Partene forpliktet seg til minst et 3-årig samarbeid, ut 

2014. Samarbeidet videreføres nå fra 2015 til 2017. Etter den perioden evalueres prosjektet 

for å se på grunnlag for videre samarbeid.  

 

En sammenligningsstudie ble gjennomført på alle kommunale Klima- og energiplaner. 

Oppsummert går følgende områder igjen i de fleste planer. Tiltak er spesifisert videre i årlig 

handlingsplan for Klima Østfold og kommunenes respektive Klima- og energiplaner. 

Areal og transport 

 Redusere transportbehovet  

 Redusere Klimagassutslipp fra transport  

 Bedre tilbud og fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivreiser, for å gjøre det 
mer attraktiv og lettere å velge andre reisemidler 

Energibruk 

 Redusere utslipp fra energi til oppvarming 

 Redusere energiforbruket 

 Redusere andelen ikke-fornybar energi i bygg 

Forbruk og avfall 

 Redusere utslipp fra avfall 

 Redusere avfallsmengden 

 Øke gjenvinningsgraden 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Redusere miljøbelastningen ved kommunale innkjøp 

Kunnskap, holdninger og informasjon 

 Heve befolkningens kunnskapsnivå om miljø og Klima 

 Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Dialog med næringslivet 

Landbruk 

 Øke bruk av energi fra landbruket til biobrensel 

 Redusere prosessutslipp fra landbruket 
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Intensjon/Rolle 

 
Klima Østfolds rolle skal være å: 

• Øke gjennomføringsevne for Klima- og energitiltak 

• Samarbeide på en måte som bidrar til å styrke partenes vedtatte politikk. 

• Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogram statlig 

og internasjonalt. 

• Drive kunnskapsoppbygging internt i nettverket.  

• Kvalitetssikre og følge opp tiltak for best mulig reduksjonspotensial mht. 

klimagassutslipp.  

• Utvikle relevante måleindikatorer for fylket og lage Klimaregnskap i Østfold. 

 

 

Økonomi 

 
Budsjett og finansieringsplan 2015 
 

Samarbeidet finansieres gjennom et årlig beløp fra hver deltagerkommune, og 
fylkeskommunen bidrar med det som kommunene bidrar med i sum. Hver kommunes bidrag 
er 20000 kroner pluss 1,50 kr x antall innbyggere i kommunen. Fylkesmannen har forpliktet 
seg til minst å bidra med 50 000 pr år, men har i tillegg bidratt med skjønnsmidler både i 
2013 og i 2014. Vi forventer et ekstra beløp i 2015. Deltagerfinansieringen tilsvarer 1,5 mill. 
kr per år, og det er forventet at man skal kunne hente tilsvarende midler i ekstern støtte og 
tilskudd til konkrete tiltak. 
 
Pga at en del kostnader er utsatt, ble det overført 635 100 kroner fra 2014.  
 

Forslag Budsjett 2015 I hele kr Justering  
Totalt 

2015 

Lønn og kontorkostnader 940 000 0 940 000 

Informasjons-medarbeider 100 000 0 100 000 

Klimagassregnskap fase 2 120 000 0 120 000 

Web-utvikling  100 000 0 100 000 

Energiportal for bolighus 200 000 0 200 000 

Mobilitetsplanlegging 0 0 0 

Økokjøringskurs 80 000 0 80 000 

Klimasmarte bønder - 

kompetanseprogram 
700 000 0 700 000 

Rådgiverordning bygg - 

Sweco 
390 000 0 390 000 

Bilpoolordning vår  100 000 0 100 000 

Møter og konferanser 100 000 0 100 000 

Plangruppa – 
kompetanseheving 

50 000 0 50 000 

Sum kostnader pr aktivitet 2 880 000 0 2 880 000 
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Forslag Finansiering I hele kr Endring  
Totalt 

2015 

Bidrag fra Fylkeskommunen 844 000 0 844 000 

Bidrag fra Fylkesmannen 50 000 0 50 000 

Kommunenes bidrag 756 787 0 756 787 

Eksterne midler       

     Skjønnsmidler fra FM 100 000   100 000 

     Landbruksdirektoratet 500 000   500 000 

        

Overført fra 2014 635 100 0 635 100 

Sum inntekter/bidrag 2 885 887 0 2 885 887 

 
Fylkeskommunen vil i 2015 bidra med 844 000. På utgiftssiden har fylkeskommunen i tillegg 
til rene lønnsutgifter, også regnet en overheadkostnad på 100 000 for kontor og 
sekretariatsfunksjoner.  
 

Usikker finansiering og finansiering via eksterne prosjekter er ikke tatt med i budsjettet. Vi 
legger opp til ekstra aktivitet dersom vi får ekstern finansiering. Dette ligger inne i 
handlingsplanen.  
 

 

Handlingsplanens tiltak 
 

 
Flere av aktivitetene i Klima Østfold har gått over flere år. For 2014 legges det i stor grad opp 
til å avslutte en del aktiviteter som har pågått, eller som har vært planlagt men ikke 
gjennomført. For disse aktivitetene er det lagt inn en statuskolonne. Det er også lagt inn 
noen helt nye aktiviteterFelles kommunal deltagelse i andre, eksisterende samarbeid 
 

Aktivitet Ressurser Mål 

   

Energiforum Østfold Koordinator er sekretær for 
Energiforum Østfold 

Energiforum Østfold brukes 
som kommunenes felles 
arena for kontakt og 
samhandling med næringsliv 
og organisasjoner i Østfold 

 
 
 

Møteplan 
 
Klimarådet: mars 
Arbeidsutvalget: 3 møter  
Klimakontaktene: 5 møter 
Faggruppene: 3 møter
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 Vedlegg 
   
Forslag handlingsplan 2015 – pr februar 2015 

Aktivitet Ressurser Mål 

1: Miljø- og energiledelse, miljøstyringssystem 

Konkrete tiltak, inspirasjon og erfaringsutveksling i forbindelse 
med Miljøfyrtårn for kommunale virksomheter. 
 
Etablere ressursgruppe for de som innfører hovedkontormodellen 
til Miljøfyrtårn.  

Klimakontakter  
Andre som jobber med 
Miljøfyrtårn i kommunene 
Eksterne ressurser 

Flere Miljøfyrtårnvirksomheter og god 
innføring av hovedkontormodellen 
  
 

Klimagassregnskap for kommunene videreføres, og forbedres 
Kommunene tilbys gjennomgang av tallene sammen med 
konsulent, og hvorledes forankre dette i videre klima- og energi 
arbeid. 

Koordinator og 
Klimakontaktene 
Eksterne ressurser - 
Asplan Viak 

Kommunisere og forankre resultatene i 
kommunene og fylkeskommunen 

2: Informasjons- og holdningsskapende arbeid 

Kommunikasjonsstrategi og revidering av informasjonsplan for 
Klimaarbeid i Østfold frem mot 2018.  
 

Koordinator og 
Klimakontaktene 
Eksterne ressurser 
 

Aktiv bruk av informasjon og kommunikasjon 
for å bidra til å virkeliggjøre innholdet i 
handlingsplanen.  
Oppgradere web-side 

Energiportalen – energirådgivning på nettet (Entelligens) 
Kampanje/aktiviteter for å øke bruken av energiportalen og 
energirådgivning til private boligeiere.  
 

Koordinator 
Eksterne ressurser 
Klimakontakter i 
kampanjekommuner 

Gjennomføre Grønne uker i 2-3 kommuner – 
pilot for  energieffektiviserende tiltak i 
privatboliger 

Earth Hour, løfte frem det kommunene gjør lokalt.   
 

Koordinator 
Klimakontaktene 

 

Klimakunnskapsopplegg for skolene – samarbeide med Inspiria 
om opplegg på skolene for elevene.   
 

Inspiria. 
Eksterne ressurser - 
Entelligens 

Skrive en artikkel og bruke facebook for å få 
spredd budskapet. 
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Aktivitet Ressurser Mål 

3: Transport 

Anskaffelse/innkjøp av felles ladeinfrastruktur utlyst. Valg av 
leverandør vår 2015  

Koordinator og 
Klimakontaktene 
Innkjøp 
 

Etablere flere nye offentlige ladepunkter i alle 
kommunene.  

Øko-kjøring. Erfaringer fra 2014, fortsette å tilby kjøreopplæring 
til kommunalt ansatte som kjører mye. Formidle erfaringer til de 
andre kommunene. 
 

Koordinator 
Klimakontaktene 

Mindre skader og mer økonomisk kjøring 

Gjennomføre mobilitetsplanlegging for noen virksomheter. Spre 
maler/questback og kompetanse til kommunene.  

Koordinator 
ØKT 
Samarbeidsavtalen Nedre 
Glomma 

Tilby dette til interesserte kommuner.  

Utarbeide et eksempel på Policy-dokument om redusert bilkjøring 
i kommunale virksomheter – miljø og folkehelse. Forslag til 
mal/gode råd for dette  
 
 

Koordinator 
Klimakontaktene 
Samferdsel trekkes inn? 
Nedre Glomma-pakke? 

Redusert bilkjøring i kommunale virksomheter. 
Samkjøring, kollektiv.  

4: Miljøvennlige Innkjøp 

Grønne innkjøp/Framtidens byer. Kartlegge hvilke områder dette 
er aktuelt.  

Koordinator, innkjøpere 
Eksterne kursholdere 
 

Gjennomføre klimavennlige innkjøp 

Gjennomføre felles innkjøpsprosesser etter forespørsel fra 
kommunene. F.eks: Fokus på kompetanseheving og 
kompetansedeling.  
 
 

Ansvarlige innkjøpere og 
fagpersoner 

Gjennomføre klimavennlige innkjøp 
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Aktivitet Ressurser Mål 

5: Kommunale Planvirkemidler 

Utarbeide og spre felles konkrete forslag til Klima- og energikrav 
til kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og 
utbyggingsavtaler. Velge noen konkrete områder og hvilke 
«krav» 
 
Klima som tema på planforum. 
Arrangere planseminar/planmøte 

Plangruppa 
Planforum 
Eksterne ressurser 
 

Gi kommunene et grunnlag for å 
implementere miljøkrav i ulike planer. 
 
Gj.føre workshop og seminar med konsulent. 
  

Studietur for Plangruppa +adm.+ politikere til et område med 
liknende utfordringer.  

Plangruppa 
Eksterne ressurser 
Plangruppa 

Økt kompetanse og ny inspirasjon. 
 

Jobbe for økt bruk av tre i kommunale bygg. Plangruppa 
konkretiserer og bestemmer aktiviteter. Samarbeide med lokale 
aktører innenfor massivtre, lokale arkitekter etc. Arr seminar, 
befaringer, frokostmøter el.  

Plangruppa 
Eksterne ressurser 

Økt bruk av tre i kommunale bygg 

6: Energieffektivisering i kommunale bygg og anlegg 

Enøk-konsulent Sweco arbeider 25 timer i hver kommune. Bl.a 
med søknader til Enova. 
 
Felles grunnlag for politisk behandling før iverksettelse. 

Faggruppe energi & bygg  Mer effektiv energistyring av bygg. 
Økt kvalitet på fremtidige ENØK-tiltak 
Forenklet søknadsprosess hos Enova for 
kommunene i Østfold 

EOS-system for kommunale bygg – Bygg-gruppa vurderer dette.  Frikjøpt eller ekstern 
ressurs 
Bygg-gruppa 

Mer effektiv energistyring av bygg 

Kommunaltekniske anlegg – innhente felles tilbud på vurdering 
av eksisterende anlegg (ref VA) og bistand til utarbeiding av 
Enova-søknader.  
 

Faggruppe 
kommunalteknikk 

Energieffektivisering av kommunaltekniske 
anlegg 
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Aktivitet Ressurser Mål 

7: Avfall 

Deltakelse i Avfallsforum. 
Følge opp prosjekt om avfallsstrategi for husholdningsavfall 
sammen med Østfoldforskning 
 

Koordinator 
Avfallsselskapene.  
 
 
Østfoldforskning 

Økt utsortering av organisk avfall i 
kommunene, som råstoff til biogass. 
 
Informasjon til partene 

8: Landbruk 

Tilby kurs og informasjonsopplegg for landbruket.  
Peke på de viktigste tiltakene for reduksjon av utslipp. Fokus på 
energieffektivisering.  
 
Praktiske kurskvelder om energi og agronomi samt traktorkurs   

Koordinator 
Landbrukskontorene 
Fylkesmannen 
Østfold Bondelag 
Landbruksrådgivning  
Kalnes vgs 

Få ut kunnskap til rådgivningstjeneste og 
bønder om enkle tiltak de kan gjøre på 
gårdene for å redusere klimagassutslippene.  

9: Andre forslag   

Eventuelt kurs, skifte av oljekjeler.  
 

Entelligens AS/Enova 
 

 

Klimarådskonferanse mars 2015 Klimakoordinator 
Klima og energirådgiver 

 

 


